


Статистика за периода 02.01.2012 - 29.06.2012 г. 
От осъществените контакти през периода 64 %
са били по телефона, 11 % по имейл и 25 % по
чат. Броят на контактите в чата се е увеличил,
но водещ канал за контакт остава телефонът. 

 Активността  на жените в иницииране на контакт е по-висока от актив-
ността на мъжете. Средната  възраст на обаждащите се мъже е  31 годи-
ни,  а тази на жените е 39 години. Средната  възраст за всички контакти 
е 35 години. 
Най-честата  причина  за  контакт е употреба от някой друг, която се за - 
пазва като устойчива тенденция през целия период.Употребата от някой
ддруг заема 42 % от целия брой установени контакти.Съответно най-чес-
то срещаните причини за контакт са: лична употреба - 18%; личен инте-
рес - 13 %;  неизвестна -12%;  свързана с работа - 8 %; ефекти-информа-
ция - 5 %; друга - 4 %; рискове-информация - 1 %;
Обажданията са най-често от следните градове: София, Пловдив,Варна,
Бургас, Добрич, Ловеч, Русе, Пазарджик. Значителен  е  броят  на  неиз-
вестните контакти, което се получава заради контактите по чата по вре-
ме на организиранме на организираната чат-седмица. 
Като основни вещества, поради които е осъществен контакта, най-често
се посочват: канабис, алкохол, хероин, амфетамини, метадон, друг, кока-
ин, халюциногени, магически гъби, метамфетамин, никотин и транкви -
ланти / седативи. Като вещество, за което най-често се прави  контакт в 
сравнение със същия период миналата година, прави впечатление, че та-
зи година е канабис, докато за  миналата година е  било алкохол, както е 
било  и прбило  и през предишните години. Тенденцията   е  засилване  на пробле- 
мите от употребата на стимуланти. Това  проличава  и в статискитата на 
най-честите комбинации (употреба на минимум две вещества). 
За най-чести комбинации между веществата се посочват комбинациите 
между: Канабис/Амфетамини; Канабис /Магически гъби;Хероин /Кана-
бис; Канабис/Халюциногени; Метадон/Друг. 
 



www.drugsinfo-bg.org - статистика за сайта 
за периода 02.01.2012-30.06.2012 г.

Броят на уникалните посещения на сайта на Информационната линия за тази година
е 49 748. Страницата е видяна 64 056 пъти. Освен от България сайтът се посещава
най-често от следните страни: САЩ, Великобритания, Германия, Канада, Испа - 
ния, Гърция, Холандия, Италия и Кипър. 
За България посещенията на сайта са най-много от следните
градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Хасково, Русе, 
ЛЛовеч и Монтана.
Ключови думи: наркотици, видове наркотици, амфетамини, 
кетамин, хероин, канабис, хашиш и екстази. 
Най-често посещавани страници: 
- Азбука на наркотиците;
- Канабис;
- Често задавани въпроси;
- - Кокаин;
- Хероин;
- Къде да потърсим помощ;
- Сънотворни и транквиланти;
Най-посещаваните страници от “Азбука на наркотиците” са тези с информация за
канабис и кокаин. 
На сайта на Информационната линия може да прочетете актуална информация за 
известни и не толкова известни психоактивни вещества: 
- http://www.drugsinfo-bg.org/bg/drugs-alphabet-5.html  -  Алкохол;
- http://www.drugsinfo-bg.org/bg/drugs-alphabet-33.html - РСР;
- http://www.drugsinfo-bg.org/bg/drugs-alphabet-36.html - Хавайска роза;
- http://www.drugsinfo-bg.org/bg/drugs-alphabet-38.html - Poppers;
- http://ww- http://www.drugsinfo-bg.org/bg/drugs-alphabet-37.html - Аяхуаска;



Националната Информационна  линия за наркотиците и алкохола 
организира чат-седмица за информация и консултация  по въпро-
си свързани с наркотиците и алкоха през февруари месец - от 13.
02. до 17.02.2012 от 09 до 17:00 ч.
 

                       “Ден на отворените врати” 
                                    03.05.2012 г.
И тази година, по стара традиция АРЗ ”Солидарност” организира „Ден на от-
ворените врати”, който се състоя на 3-ти май 2012г. 
Събитието бе предназначено за студенти, които имат интерес и желание да се 
запознаят с работата в сферата на зависимостите.
Участниците имаха възможност да се запознаят с работата на Националната 
информационна линия за наркотиците и алкохола, с работата на 
РехРехабилитационната програма, да 
участват в ателие „Креативност”, като
бе предвидено време и за въпроси и 
коментари. 
“Солидарност” благодари на всички, 
които присъстваха на тазгодишния 
“Ден на отворените врати”!

Целта на чат седмицата бе да осигури възможност на интересува-
щите се да  задават  въпросите си  към  консултантите на линията. 
Благодарим на хората, които взеха участие, зададоха своите въпро-
си и подкрепиха тази инициатива!

Ето и част от задаваните въпроси по време на чат-седмицата:
- Има ли лекарства за изтрезвяване и как се  приемат те?
- До колко цигари на ден мога да пуша без да си навредя?
- Кой е най-силният наркотик?
- Какви са дългосрочните ефекти от употребата на марихуана?
- Може ли да се направят кръвни тестове за нар-
ккотици?
- Вредни ли са наркотиците?
Във форума на Информационната линия 
(http://www.drugsinfo-bg.org/forum/viewforum.
php?f=41&sid=ee4c15e0a76696a83ac6e50ae6e42
234) са публикувани тези и други въпроси, как-
то и отговорите на екипа на линията. 



Кокаинът и отражението му върху бъдещите бащи
След колко време е разумно да правим опити да си имаме бе-
бе, след като съпругът ми употребява кокаин само в редки 
случаи? Може ли да има нанесени вреди? След колко време 
ще се изчисти организмът му след последната употреба? 

 В рубриката “Въпроси от Базата знания”:
(в тази рубрика публикуваме част от въпросите, 
отправени към консултантите на НИЛНА)



Имам ли трайни увреди, ако съм пушил трева 4
пъти и в малки количества?

Най-често наблюдаваните дълготрайни проблеми, които се появяват при по-честа и
продължителна употреба на марихуана, са следните:
    - Риск от възникване на зависимост – редовната употреба на марихуана
може да доведе до психологическо привикване при някои хора, поради което
те трудно могат да се откажат (настъпват промени в мозъка). Според различ-
ни изследвания между 5 и 10% от хората, които опитват трева, започват да я
упупотребяват ежедневно в един момент от живота си. Повечето от тях успяват
да  спрат  употребата  докъм  тридесетата си година, но някои продължават с 
всекидневната  употреба  и години  след това.  При  редовна  употреба хората
преживяват и абстинентни симптоми при спиране, които могат да са от леки
до средно тежки и да продължат от една до шест седмици.
    - Увреждане на белите дробове и гърлото – това са най-честите уврежда-
ния,  които  се срещат  при редовно пушене  на  трева. Те включват кашлица,
ччести  инфекции  на  гърлото  и  белите  дробове,  намален обем на дробовете.
Има  някои  данни, че  пушенето  на  канабис  може да доведе и до рак заради
канцерогенни  ефекти,  но  това  не е напълно  доказано  все още. Като цяло е
сигурно,  че  пушенето  на  каквото  и  да  е  повишава  рисковете  за здравето.
Има някои сериозни рискове, които могат да засегнат отделни хора дори при
еднократна или рядка употреба.
    - Алергични  реакции –  малък  процент от употребяващите трева съоб-
щавщават за сериозна алергия към нея, проявяваща  се в неочаквано  интезивни
реакции, силно дразнене на гърлото и белите дробове и др.
   - Риск  от  сърдечни проблеми – тъй  като марихуаната повишава сърдеч-
ния ритъм, може да повиши и риска от сърдечни проблеми, особено при хора,
които страдат вече от някакво заболяване на сърцето.
   - Риск от отключване на психоза – при хората, които имат семейна исто -
рия на психотични разстройства или по някакъв начин са предразположени 
към психични закъм психични заболявания, съществува повишен риск от появата на психич-
ни проблеми при употреба на марихуана. Със сигурност при хората, които 
страдат от шизофрения, параноя или симптоми на психоза, употребата на 
трева, алкохол, халюциногени, стимуланти може да доведе до влошаване на 
симптомите и на нормалното функциониране на човека. Няколко големи из-
следвания доказват връзка между употребата на марихуана от млади хора и 
диагностицирането на психотични разстройства в по-късната им възраст.

В повечето случаи се предполага, че не би трябвало да
остават такива трайни увреждания в мозъка или в тялото
само от няколко употреби. Такива увреждания се получават

най-често при регулярна и по-продължителна употреба, като все
пак при всеки човек рисковете са различни.

В рубриката “Въпроси от Базата знания”:



В рубриката “Актуално”:
СЪЮЗЪТ НА ПИВОВАРИТЕ ИНИЦИИРА
СЕДМИЦА НА СПОРТА - 02.07 - 08.07.2012 г.

Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. под резоюция 42/112 
и изразява решителността на всички страни - членки да засилят действията си 
и сътрудничеството си за постигане на свят без дрога .
По данни на тазгодишния доклад на UNODC глобалните модели на употребата 
на незаконни наркотици, производство и последиците за здравето до голяма сте-
пен са останал стабилни през 2010 г., но производството на опиум се е върнало 
към пркъм предишните високи нива в Афганистан, най-големият в света производител 
на опиум. Общият поглед към глобалната картина показва по-ниски общи нива 
на отглеждането и производството на опиум и кока, а не тяхно място са се е по - 
качило нивото на производство на синтетични наркотици.
Пълният текст на доклада на английски език е достъпен на следната страница:
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf

С инициативата „Седмица на
 спорта” - от 2 до 8 юли, която се

организира по идея на Съюза на пиво-
варите в България, се дава начало на 

тазгодишното издание на кампанията за пре-
венция експериментирането с алкохол от ли-
ца под 18 години. 
Партньори са Министерство на физическо-
то  възпитание  и спорта, Дневният консул-
тативен център за деца, юноши и родители 
към ПИЦ по ПН - София, към ПИЦ по ПН - София, Асоциация “Со-
лидарност”.
Посланието  към  родителите  и  слогън  на 
кампанията е “Спортът е по-добрият начин
децата да пораснат”.
През спортната седмица според реда на записване на желаещите и капацитета 
на терените, всеки ден от 10 до 13 ч. и от 17 до 20 часа безплатно ще могат да 
ссе ползват тенис масите, зоната за петанк и едно мултифункционално игрище в 
комплекса “Спортна София”. На посетителите се предлагат спортни забавления, 
демо  участия,  анимация и  професионални  консултации, подходящи за цялото 
семейство. Спортът е по-добрият начин децата да пораснат. Ако желаете да про-
дължите в динамичния ритъм на спортните игри, може да потърсите обектите 
за масов спорт на Столична община. 

26 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС
ЗЛОУПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА

НАРКОТИЦИ




